Årsmøte i Borre Historielag.
Borre Historielag avholdt sitt årsmøte 18. februar på Lokalhistorisk Senter med leder, Cathrine Holt, som møteleder.
Årsmeldingen var lagt ut for medlemmene og ble gjennomgått av sekretæren.
Den gjenspeiler et fortsatt høyt aktivitetsnivå i laget. 70-års markering av fredsåret var gitt plass i flere arrangementer,
og «Bruserøddagen» i august festner seg som tradisjon og er meget populær.
Det har vært foretatt en betydelig oppgradering av lagets eiendom Bruserød, og den fremstår nå i god stand.
Arrangementskomiteens Eli Kari Høihilder gjorde rede for møteplanen for 2016. Den kan by på flere godbiter, som
møte med Finn Schjøll og Jostein Sætre, og vil nok bli nøye studert av medlemmer og andre interesserte.
Borreminne 2016 har ennå ikke funnet redaktør, men mange har meldt sin interesse for å bidra. Boken har utvilsomt
truffet publikum og bidrar dessuten betydelig til lagets økonomi. Denne ble for øvrig gjennomgått av kassereren, Bjørg
Solumsmoen, og viser at laget fortsatt har en sunn økonomi .
Men drift av eiendommen vil fortsatt kreve betydelige utgifter i årene fremover.
Styrets forslag om innføring av rabattert familiemedlemskap fikk enstemmig tilslutning.
Valget ga følgende sammensetning av styret:
Leder:
Cathrine Holt
Nestleder:
Trond Schmidt
Kasserer:
Bjørg Solumsmoen
Sekretær:
Audun Karlsen
Styremedlemmer: Eli Kari Høihilder, Karin Hauge, Bente Freberg.
Valg på styre, varamedlemmer og komiteer ble bifalt med akklamasjon.
I pausen kunne man hygge seg med kaffe og vafler, samt bidra til lagets økonomi ved å ta lodd. Revisorene, Tom Greger
Aas-Haug og Kjell Hagberg ble overrakt velfortjente blomster, likeså Harald Ouff for hans ufortrødne innsats for Bruserød
og til sekretær for allehånde skriverier.

Så var turen kommet til en nestor i historielaget,
Arne Brevik, som sjarmerte forsamlingen med en
humørfylt beretning om den gang på femti-tallet
da Horten økte med en ny bydel, Holtandalen. I
ettertid er det ikke vanskelig å se at kommunen
fattet sin beslutning om kjøp av alle
eiendommene / jordene i området på et feilaktig
grunnlag, noe som ved salg til husbyggerne ble
dårlig butikk for kommunen. Et tilleggsproblem
for huseierne i Holtandalen ble dessuten
oppdemmingen av Verftsbassenget som
fremdeles fører til gjentatte oversvømmelser i
kjellerne. Som kjent er det nylig fremsatt en idé
om å bore tunnel fra dalen og ned mot fjorden
for å lede bort overvannet. Det kan koste dyrt å
bøte på tidligere feilgrep!
Brevik ble takket med blomster, gevinster ble
trukket, og de heldige vinnere og vi andre ble
ønsket vel hjem.
Neste møte: Torsdag 10. mars, kl. 18 i Borre
kirke: «Jesus gutten min», en monolog av John Dowie v/ skuespiller Andreas Holt. Inng. medl. Kr. 100, ikke-medl. Kr. 150.
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